1. Мета та завдання заходу:
• подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення молоді до
регулярних занять легкою атлетикою;
• підвищення рівня спортивної майстерності юних легкоатлетів;
• виявлення та відбір кращих спортсменів в склад збірних команд України для
участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
• вшанування пам'яті Заслуженого тренера України С.Операйло.
2. Строки і місце проведення заходу
24 – 26.11.2016 року м. Київ, легкоатлетичний манеж Київської міської ШВСМ
(проспект Тичини, 18).
День приїзду 24.11.2016 року. День приїзду є офіційним днем змагань.
3. Організація та керівництво проведення заходу
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює Комітет з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (надалі Комітет з ФВС
МОНУ).
Безпосереднє проведення змагань здійснює Центральна школа вищої
спортивної майстерності Комітету з ФВС МОНУ.
Центральна ШВСМ Комітету з ФВС МОНУ виконує підготовчу роботу з
організації та проведення змагань.
Відповідальність за підготовку та проведення змагань, дотримання Правил
ІААФ на змаганнях і за звітність покладається на організаційного делегата та
керівника змагань.
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються
спортсмени 1999 року народження і
молодше, які заявлені від збірних команд областей України, АР Крим, м. Києва і
Севастополя.
Чисельний склад команд та число учасників на кожному виді – не обмежений.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні.
6. Програма змагань
Юнаки:
60м,200м,400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, с/ходьба 5000м
стрибки у довжину, потрійний, висоту, з жердиною.
Дівчата: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 1500м з/п, с/ходьба 3000м,
Стрибки у довжину, потрійний, висоту, з жердиною.

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №
2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів», підготовка
спортивних споруд покладається на їх власників і не менше ніж за чотири години до
початку змагань складає акт про готовність спортивних споруд, який засвідчують
представники Комітету ФВС МОН України та керівник змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною
виникнення обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.
Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за
місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також
організації, які направляють команди чи окремих спортсменів на змагання.
8. Умови визначення переможців та нагородження переможців та призерів.
Командна першість для збірних команд областей визначається загальною сумою
очок 15 кращих залікових результатів кожної команди за таблицею нарахування очок
до командного заліку.
В командний залік рахується 1 кращий заліковий результат спортсмена.
Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
Команди областей, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються дипломами та
кубками.
Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються медалями Комітету з
ФВС МОНУ.
Таблиця нарахування очок до командного заліку
місце
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце

очки
- 36
- 33
- 30
- 27
- 25
- 23

місце
очки
7 місце - 21
8 місце - 19
9 місце - 16
10 місце - 15
11 місце - 14
12 місце - 13

місце
очки
13 місце - 12
14 місце - 11
15 місце - 10
16 місце - 9
17 місце - 8
18 місце - 7

місце очки
19 місце – 6
20 місце – 5
21 місце – 4
22 місце – 3
23 місце – 2
24 місце – 1

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників заходу
Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:
• відрядження суддів на змагання (проїзд до місця змагань та зворотно,
проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань) – Комітет з ФВС МОНУ;
• відрядження учасників, тренерів, представників команд на змагання (проїзд до
місць змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а також
розміщення учасників в готелях – за рахунок організацій, що відряджають;
• забезпечення харчуванням суддів, автотранспортними послугами, оренди
спортивних споруд, придбання медикаментів та інше – Комітет з ФВС МОНУ.
10. Термін та умови подання заявок.
До 14.11.2016 р. команди – учасники надсилають електронною поштою до
оргкомітету змагань попередню заявку bertik@voliacable.com
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Оригінал заявки разом з картками подається до Оргкомітету змагань
24.11.2016р. до 14.00 годин (приміщення легкоатлетичного манежу Київської міської
ШВСМ, проспект Тичини, 18.
Представники команд надають до секретаріату змагань оригінал заявки, картки
учасників, ксерокопії паспортів або свідоцтва про народження.
Технічна нарада проводитиметься 24.11.2016 о 16.00 годині у легкоатлетичному
манежі.
11. ГСК:
Оргделегат:
Грищенко Олена Іванівна (+380964637107) (044)405-12-73
Керівник змагань:
Нікітенко Д.М. НС
Головний секретар: Нікітенко О.І. НС
12. Зміни та доповнення до регламенту
У випадках будь-яких змін і доповнень до регламенту організаціям, які
братимуть участь у змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення.

Регламент є офіційним викликом на змагання
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